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  274-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

(  ؟ والمظلوم الحق ينصر الذي المحامي وظيفة حكم ما و ؟ ! أنزل ما بغير تحكم التي المحاكم إلى التحاكم حكم ما -  1
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  اللجوء إىل احملاكم وأنتم تعرفون أن هذه احملاكم حتكم بغري ما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل :السائل 

  نعم :الشيخ 

فإذا غلب على ظن الرجل بأن هذا احلق مهضوم وال ميكن احلصول عليه إال بواسطة هذه احملاكم  :السائل 

 ذلك ؛ فهل جيوز وخاصة أنه يعلم أنه وهو يعين يف نظره أنه حق سواء كان قرضا أو كان أجرة  إىل غري

يوجد من القضاة من النصارى وليس من املسلمني وأنه قد يطبقون على هذا الشخص أحكام تناقض شريعة 



  اإلسالم وقد وهو ال يعلم مضمون هذه األحكام اليت قد يطبقوا

  نعم :الشيخ 

يعين مرتادفني ، هل جيوز للمحامي الذي فهل جيوز اللجوء وهل جيوز للمحامي الذي يقول سؤالني  :السائل 

يقول إنين ال أدافع إال عن الناس املظلومني الذين هضمت حقوقهم ، الذين بت أمواهلم من جتار ومن 

غريهم وال أدافع عن جنايات حيكم فيها بغري ما أنزل اهللا كمسائل القتل وما أشبه ذلك ، هل جيوز له أن 

  ؟ يدخل ويدافع يف مثل هذه القضايا

بالقيد الذي ذكرته طبعا جيوز ؛ لكن أعتقد أنه صعب حتقيقه ، هذا جواب الشق الثاين من السؤال  :الشيخ 

  ؛ أما الشق األول فأنا شعرت بأن يف سؤالك فيه تناقض ألنه يف أول كالمك إذا فيه أنه يعتقد أنه هو

  يغلب على ظنه :السائل 

  يغلب على ظنه يف األخري ماذا قلت ؟ :الشيخ 

  يغلب على ظنه بأن حقه لن حيصل عليه إذا مل يلجأ إىل احملكمة :السائل 

  طيب :الشيخ 

  .فإذا جلأ يغلب على ظنه أن حيصل على حقه  :السائل 

هذا هو ، بعد هذا قلت إنه قد حيكم احلاكم وقد يكون نصرانيا فماذا تعين قد حيكم خبالف الشرع  :الشيخ 

  ؟

يعين أكثر مما عليه يدفعه رسوم وأشياء ثانية وسجن يعين ال يقف  نعم قد حيمل هذا الشخص :السائل 

  . ...القضاء إىل حد حتصيل احلقوق فقط ، فقد يتجاوزها من إهانة 

إذن حنن ما فهمنا عليك ، أنا الشخص املظلوم وزيد هو القاضي الظامل هو ذاك بكر أنا أريد منه  :الشيخ 

بصورة عامة اآلن إنه إذا قدمت شكوى على هذا اإلنسان حيصل  ألف دينار ، أنا اآلن يل نظرة يف القضاء

  األلف دينار وإال ما حيصلهم ؟

  حيصلهم لكن ممكن يسجنونه ويدفعونه كمان غرامات ويعين ويزيد على هذا الشيء :السائل 

  طيب :الشيخ 

  .ورسوم حمكمة ورسوم حماماه وأشياء  :السائل 

هذه الصورة اليت أنت عم تصورها أنت اآلن فهو املسئول ما  طيب إذا كانت املخالفة تقف يف :الشيخ 

املظلوم الذي يطالب حبقه ؛ أما إذا كانت احملكمة تريد تعطيه له أكثر مما يستحق هذا ما جيوز التحاكم فيه 

.  

  يعين أكثر من ألف دينار ؟ :السائل 



  .نعم  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  واضح اجلواب :الشيخ 

  واضح  :السائل 

  .أهال وسهال  :الشيخ 

  "صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم " ذكرت يف كتابك  :السائل 

  عليه الصالة والسالم :الشيخ 

  بأم كانوا يقرأون الفاحتة خلف الرسول صلى اهللا عليه وسلم :السائل 

  عليه الصالة والسالم :الشيخ 

بلى يا " قالوا  )سألهم لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ (  حىت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :السائل 

ال يقرأ أحدكم خلف إمامه إال أن ( ؛ فهذا يعين بسرعة وكذا حىت كانوا يقرأون خلفه قال  "رسول اهللا 

  ايش ؟ )تكون 

   )فاتحة الكتاب (  :الشيخ 

صلى اهللا عليه وسلم ومن مث قلت بأنه ايش نسخت هذه القراءة والرسول  )فاتحة الكتاب (  :السائل 

؛ فبعدها يقول أبو هريرة  )ما لي أنازع أي ما لي أنازع القرآن ( ولعله بعد صالة الصبح كان يؤمهم فقال 

  رضي اهللا عنه بأننا 

  "فانتهى الناس "  :الشيخ 

ليل ؛ فهل هذا د "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم "  :السائل 

  على النسخ ؟

  وإال ما معىن فانتهى الناس ؟ :الشيخ 

   نعم :السائل 

  .ما معىن فانتهى الناس ؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه  :الشيخ 

هل هذا كان آخر أمر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين وهذا ثابت يف هذا احلديث أو قاله  :السائل 

  قبل أبو هريرة بالنسخ ؟

  آلن رجعت تقول هل هو ثابت ؟ا :الشيخ 

  . ...ليس هل هو ثابت ، يعين أنت تريد  :السائل 



  معليش كل شيء فهمته فقط هل هذا ثابت ؟ :الشيخ 

  هل يثبت به النسخ ؟ :السائل 

  أنا أقول لك كان من قبل يقرأون فإذا قال فانتهى الناس معناه تركوا ما كانوا يفعلون ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  ما يكون النسخ غري هكذا وإال أنت فاهم النسخ غري املعىن هذا ؟ : الشيخ

ال ، فاهم هذا املعىن لكن أقول هل يثبت النسخ فيما ذكرته يف صفة صالة النيب صلى اهللا عليه  :السائل 

  وسلم ؟

أنه يا أخي تسألين عن شيء حاطه يف كتاب ما أدري لو كان ال يثبت النسخ ذا فلماذا ادعينا  :الشيخ 

  . ...نسخ ؟ لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبينها حىت هي اليت تدفعك إىل أن تتساءل عن شيء 

  .رمبا يعين أين ما اقتنعت بأن هذا دليل يف النسخ أو كذا رمبا يكون ما عندك إجابة يعين مثال ؟  :السائل 

  ثال ؟ال ما عندي إجابة غري هكذا ، ما تتصور أنت يكون احتمال ثاين م :الشيخ 

يعين أقصد هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعين سبقك ذا القول وقال بأا نسخت يعين هل  :السائل 

  ؟ ...هناك قول أا نسخت وكان هذا الدليل أو كذا 

أنت يا أستاذ أنا أتصور أنك على علم بأن هناك ثالث مذاهب يف مسألة القراءة وراء اإلمام ،  :الشيخ 

  كاحلنفية مثال أن املقتدي ال يقرأ وراء اإلمام مطلقافالذين يقولون  

  . ...والشافعي  :السائل 

أليس يرون أن هذا   )إال أن تقرأوا بفاتحة الكتاب ( هؤالء ما جياوبون عن األحاديث اليت فيها  :الشيخ 

 اجلهرية ، كذلك كان يوما ما وهذا كيف جادله من يقول بأنه ال قراءة وراء اإلمام مطلقا ال يف السرية وال يف

ننتقل مرتبة إىل الذين يفرقون بني القراءة السرية والقراءة اجلهرية كمالك وأمحد وهو الصواب أنه يقرأ يف 

السرية دون اجلهرية ، ما يقولون عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السالم وعن قول الرسول عليه السالم 

كان هذا مش منسوخ ملاذا خيالفونه ؟ ما يف حيلة هناك إال أن ؟ إذا   )إال أن تقرأوا بفاتحة الكتاب ( : 

يقال إن احلديث غري صحيح ،  وال أحد يقول ذا ؛ إذا احلديث صحيح فلماذا ال تعملون به ؟ كان هذا 

فانتهى الناس عن القراءة وراء الرسول صلى اهللا عليه ( برهة من الزمن مث ترك بدليل حديث أيب هريرة 

فهذا نص صريح يف النسخ ، هذا يشبه متاما  )ن يجهر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم فيما كا

... .  

  . ...يعين هذا ما فهمته وهذا ما أعتقده فقط أنا أحببت  :السائل 



( صربا صربا ، ما مت كالمي بارك اهللا فيك ، قلت هذا يشبهه فأين املشبه ؟ هذا يشبه حديث علي  :الشيخ 

  هذا أال يدل على النسخ ؟ ) صلى اهللا عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعد كان رسول اهللا

  .نعم  :السائل 

طيب ذاك يدل على النسخ من باب أوىل ألنه انتهى الناس عن القراءة وراء الرسول صلى اهللا عليه  :الشيخ 

  .وسلم ؛ تفضل 

بأنه مادام هناك إمكان للجمع فال يصار إىل النسخ  أال ميكن أن يقال كما هي القاعدة املقررة : سائل آخر 

  باستثناء فاحتة الكتاب بنص آخر ؟ "فانتهى الناس عن القراءة " ، 

  بقى نرى ممكن ...ممكن جنرب بإمكاننا أم ال  :الشيخ 

  . ... :السائل 

ول هذا سؤالك مثل سؤال صاحبك يف اجلمع ، هذا شيء مسجل يف الكتاب ، ماذا اريد أق :الشيخ 

  . ...خبالفه إال 

قصده هذا جوابا عن هذا االشكال قصده شيخنا طاملا إذا كان من امكانية اجلمع بني النصني : احلليب 

  فلماذا نقول بالنسخ واإلمكانية موجودة ؟

  هل اإلمكانية سليمة ؟ :السائل 

  .ها ، خليه يبني أوال  :الشيخ 

  .ما هي اإلمكانية يعين قصده : احلليب 

  أردت أن أقول فانتهى الناس عن القراءة إال فاحتة الكتاب ؟ :السائل 

  من أين جاء االستثناء ؟ :الشيخ 

  .من النص الذي قبله  :السائل 

  وهو ؟ :الشيخ 

  )مالي أنازع ( أنه  :السائل 

  )مالي أنازع القرآن ( :الشيخ 

  . )قال ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب (  :السائل 

  يب هذا النص ماذا يعطي ؟ها هذا هو ، ط :الشيخ 

  . ...يعطي الصنف عن كل قراءة  :السائل 

ماذا يعين إن قراءة فاحتة الكتاب واجبة حىت نستثنيها من  )ال تقرأوا إال بفاتحة الكتاب ( ال ، ال  :الشيخ 



  ؟ ...االنتهاء 

  للوجوب ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب ؟ ...أستاذ  :السائل 

د الوجوب بدليل أن النهي بعد األمر ال يفيد الوجوب ، صحيح وإال ال ؟ يعين مثل ال هذا ال يفي :الشيخ 

  . - يضحك الشيخ رمحه اهللا  -ما يقولون عندنا يف الشام من بعض منسياتك 

  .طيب شيخ اهللا يبارك فيك  :السائل 

  -رمحه اهللا يضحك الشيخ  -ال ما خلصنا يا شيخنا بارك اهللا فيك معليش قلها قل ماذا عندك  :الشيخ 

  االخوة الشيخ علي ...: سائل آخر 

لو قال لك قائل عريب صميم مثل حكايتك إن شاء اهللا لو قال لك ال تنام يف النهار إال يف القيلولة  :الشيخ 

  ماذا تفهم أن النوم يف القيلولة واجب ؟

  .ال ، ال ، أفهم اإلباحة  :السائل 

  ماذا تفهم؟ :الشيخ 

  أفهم االباحة :السائل 

  وأيش الفرق بني هذا وهذا ؟ :الشيخ 

  .نفس الشيء  :السائل 

يف الداللة على عدم  )ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب ( نفس الشيء وأهم من هذا النص املشهور  :الشيخ 

يعين  )ال تفعلوا إال أن يقرأ أحدكم ( أحدكم  )ال تفعلوا إال أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ( الوجوب 

  قرأمعليش إذا 

  . ... :السائل 

آه فإذا كان معنا هذا أين قوة االستثناء الذي أنت كنت مندفعا إليها حىت تساعدك على دعوى  :الشيخ 

وخباصة أن هذا االنتهاء هو نتيجة صرف  )فانتهى الناس عن القراءة ( االستثناء املدعى من قول أيب هريرة 

ان بالفاحتة أو غري الفاحتة ، ما يف عندنا يف الشريعة ما التشويش يف القراءة عليه ، والتشويش حاصل سواء ك

يشبه القول بوجوب قراءة فاحتة الكتاب مع مساع املقتدي لقراءة اإلمام ، يعين غريبة عن مبادئ الشريعة 

قراءة الفاحتة كما هو معلوم ركن من  ))وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (( العامة ، 

لصالة أي اإلمام البد أن يقرأها يف كل ركعة سرا أو جهرا أي مرة أخرى إن كان أحد ال يستطيع أن أركان ا

حيفظ آية أو سورة تشبه يف طوهلا ويف عدد آياا سورة الفاحتة إال بالتكرار واحفظ الفاحتة ؛ أما ما سواها ما 

ذي يتكرر من القراءة من القرآن ، هو حيفظها إال أن تكرر مثلها أو أكثر ، صح ؟ فاآلن ما الذي نعهده ال

الفاحتة أم ما بعد الفاحتة ؟ الذي يتكرر أكثر ما هو ؟ الفاحتة بال شك ، ليس معقول أبدا يف وقت قراءة 



اإلمام بعد فراغه من قراءة الفاحتة حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغني لإلصغاء ملا يقرؤه اإلمام بعد الفاحتة 

وقت يقال له انصرف عن االصغاء وانصرف عن االستماع واشتغل بنفسك يف قراءة لعله حيفظ ، يف هذا ال

الفاحتة ، ليت شعري كيف عرف الصحابة إذا كانوا يقرأون دائما وأبدا الفاحتة بعد انتهاء الرسول عليه 

وحنو ذلك من السور القصرية  ))سبح اسم ربك األعلى (( السالم من قراءا ، كيف يفهمون أنه قرأ 

اآلن يقال  ))ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه (( األطول منها وهم مشغولون بتالوة أيش ؟ الفاحتة و 

للمقتدي إذا انتهى اإلمام من قراءة الفاحتة فابدأ أنت بقراءا وال تصغي إىل اآلية أو اآليتني أو الثالثة 

بعد الفاحتة يف الركعة األوىل أو الثانية ؟  خاصة يف آخر الزمان اآلن حبيث إذا قيل لك ما الذي قرأه اإلمام

يقول واهللا ال أدري أنا كنت مشغول بقراءة الفاحتة أو بقراءة الفاحتة وقراءته وتركه إياها سواء ؛ ألنه هل كهذ 

الشعر كما جاء يف بعض الروايات ال يوجد يف الشرع مثل هذه األوامر املتنابذة املتنافرة اقرأ واصغ ، كيف 

ولذلك خيطئ كثري من اجلالسني يف خطبة اجلمعة  ...لذلك جاء يف القرآن أمران يف اآلية السابقة  جيتمعان ؟

ويسبح وهو عم يستمع خلطبة اخلطيب ، ما يفهم شيئا أو ما يذكر شيئا ،  ...من الذين حيملون السبحة 

ب وإن كان العكس واحدة من االثنني ، إن كان عقله يف ذكره وتسبيحه فإذن عقله ليس مع خطبة اخلطي

ما جعل اهللا لرجل من قلبين (( عقله مع خطبة اخلطيب فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس 

فكيف يأيت يف الشرع أنه يف وقت وجوب االصغاء واالنصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاحتة  ))في جوفه 

احلالة يقال له اقرأ الفاحتة ، ال يلتقي هذا أبدا مع  وهو أحوج ما يكون أن يتعلم مثل هذا الذي يقرأ يف هذه

  .مبادئ الشريعة وقواعدها ؛ تفضل 

 )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( : مما حيتج به بعض من دليله من قوله عليه السالم  :السائل 

  ؟ ...املقصود منه أو مقصودهم منه حالة اجلهر ، كالمه يعين 

ديث أيضا خمصص بقضية أخرى ، وهذا التخصيص خمصص اآلخر مما يوهم صحيح وهذا احل :الشيخ 

إال فاحتة الكتاب ، عمومان  ))فاستمعوا له وأنصتوا (( االستدالل بعموم احلديث فيقال مثال يف اآلية 

  فاآلية ايش قلنا ؟  "العام املخصص خيصص بالعام غري املخصص " تعارضا ، حينئذ نعمل القاعدة املعروفة 

  ))وإذا قرئ القرآن ((  :ل السائ

ال صالة لمن لم يقرأ ( هي اليت ختصص حديث  ))وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ((  :الشيخ 

أي إذا كان الذي يقرأ الفاحتة جهرا فاستمعوا وأنصتوا ، وليس إذا قرأ جهرا فاقرأوا الفاحتة  )بفاتحة الكتاب 

ثانيا مبا أذكره اآلن وهو من أتى واإلمام راكع وشارك اإلمام يف ؛ ألن الفاحتة خمصصة أوال مبا ذكرت ، و 

الركوع فقد أدرك الركعة ، ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقوله ال صالة ملن مل يقرأ ؟ خصصه أيضا ؛ فإذن 



من  مفهوم احلديث ليس على إطالقه ومشوله وعمومه ، فيقال بإجياز ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب إال 

كان وراء اإلمام يسمع قراءة الفاحتة فهذا صالته صحيحة ، وإال من جاء ووجد اإلمام راكعا فأدرك الركوع 

  .معه فله صالة ولو مل يقرأ الفاحتة 

  ؟ )وإذا قرأ فاستمعوا ( فيها  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( يف رواية صحيحة  :السائل 

  .أينعم  :الشيخ 

املوضوع ذكرت القاعدة األصولية إنه إذا تعارض عمومان ننظر إىل العموم الذي  حىت ما خنرج من :السائل 

إذا تعارض عمومان ننظر إىل أدلة " خص منهما فنجعل ذلك قاضيا عليه ، فقرأت كتاب أن مؤلفه يقول 

  فما رأيك ذا القول ؟ "خارجة لتقضي بعموم على عموم 

يعود إال اىل ما ذكرناه ؛ األدلة اخلارجة هي اليت ضعفت  ما نعرف هذا الشيء ، وما أظن أن هذا :الشيخ 

  . ...عموم أحدمها 

  احلديث احلسن املعروف ...شيخنا : احلليب 

  )من كان وراء االمام (  :الشيخ 

  ؟ )من كان له إمام فقراءته له قراءة ( : احلليب 

  .تفضل . أينعم  :الشيخ 

صف مع وجود جمال ألكثر من واحد ليصف بالصف فهل رجل دائما يأيت ويصلي منفردا خلف ال :السائل 

  أمر اإلمام له بإعادة الصالة أو ما حكم صالته ، مث ما الواجب على اإلمام حنو هذا الرجل ؟

إذا كان يف هناك كما تقول يف مكان بني يديه لينضم إىل الصف مث يتعمد أن يصلي وحده فصالته  :الشيخ 

مه ؛ مث ليس عليه من سبيل إال أن يذكر مرة مرتني ثالثة وبعد هذا يرتك باطلة وواجب اإلمام تنبيهه وتعلي

  .وشأنه 

  .هذا دائما يأيت إىل املسجد ويصلي لوحده خلف الصف  :السائل 

  هل نبيه وعلم ؟ :الشيخ 

  .علم أكثر من مرة  :السائل 

  يعين ال يصلي ايضا مع اجلماعة ؟ :الشيخ 

ن أذن وأقيمت الصالة يشرع يف الصالة حلاله منفردا وحىت مرات يصلي يعين يدخل مثال األذا :السائل 

صوته يرتفع على املصلني وكذا مث بعد ذلك يطيل يف الصالة ، فكانت احلجة عنده يقول هناك أسرار أنت 

  . ...ال تعلمها 

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 



فقلت له أنت أطلت  )ن ال صالة لمن يدافعه األخبثا( حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

الصالة أكثر منا فأين األخبثان اللذان يدافعانك ؟ فقال هناك أعذار كثرية فيصلي لوحده مث خيرج مع وجود 

  . ...جمال يف الصف يصلي حلاله مث خيرج حىت وضع شكوك يف قلوب الناس وكذا 

يصلي مع اإلمام أومهتنا أنه  فقط أنت بارك اهللا فيك ملا ذكرت أنه ما ينضم للصف أومهتنا أنه :الشيخ 

يصلي مع اإلمام ، كل ما يف األمر أنه يصلي وحده وأنا أجبت مبا سبق وإذا بك تعين شيئا آخر وهو أنه 

  يصلي منفردا فإذن ملاذا نذكر أنه ينضم إىل الصف أو ما ينضم الصف ؟ 

  . ...يأيت يا شيخ يف الصف الثالث خلف اإلمام مع وجود  :السائل 

  يصلي معك وإال يصلي حلاله ؟:  سائل آخر

  .حلاله  :السائل 

هذا هو أين ما يريد يصلي هل يسمح له أن يصلي آخر املسجد وحده واإلمام ما زال ما أقام  :الشيخ 

الصالة ؟ ال ، فإذن تقدم قليال أو أكثر قليال إىل آخره كله خطأ فعليه أن يصلي مع مجاعة املسلمني 

  ع كل إنسان يدعيها ، أنا أخشى أن يكون من هؤالء اخلرافيني ؟واألعذار اليت يذكرها يستطي

  .هذا ما وقع يف قليب  :السائل 

  .خالص ارحتنا  :الشيخ 

  حىت ما خنرج من هذا املوضوع يعين هذا السؤال اهللا جيزيك اخلري: سائل آخر 

  اهللا حيفظك :الشيخ 

صح احلديث إذن صح العمل به ووجب هل يثبت هذا النص بالنسخ ، حنن موقنون أنه مادام  :السائل 

  العمل به ؟

  .احلمد هللا  :الشيخ 

ولكن هناك من الناس أردت أن يسمع يف هذه اجللسة أردت أن يسمع يف أيش ؟ يعين ممكن أقول  :السائل 

  .لك ثبت ، تقول يل تثبت ولكن أردت أيش أن آخذ أكرب قدر ممكن يف هذا املوضوع 

  .جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

اآلن يف الوقت احلاضر طبعا مبا أنه يف ظروف جوية تسمح أو تعطي رخصة بكذا ، ففي ناس ما  :ائل الس

حيب اجلمع ، ما حيب يأخذ الرخصة فتجده يرتك اجلماعة الثانية مثال العشاء مجع تقدمي ويروح للبيت فهل 

ن يف اختالف مثال اجلو ما األفضل أن ينضم للجماعة وإال ينتظر للصالة الثانية ؟ ألنه يف ناس كثري يكو 

  بارد ، ال بارد ، ويصري نقاشات فما هو األفضل ؟

األفضل أن يتبع اإلمام وأن يصلي مع اجلماعة وخباصة مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد  :الشيخ 



ط هذا ال يتصور فيه أن يعود ليصلي صالة اجلماعة يف الوقت الثاين وهو العشاء ؛ فإذن هو ضيع ليس فق

رخصة ، ضيع رخصة وعزمية ، الرخصة هو ترك اجلمع ، والعزمية هو ترك صالة العشاء مع اجلماعة ؛ واضح 

  ؟

  .نعم  :السائل 

  . -الطلبة يضحكون  -أراك صافن  :الشيخ 

هل الرخصة واجبة وإال ال ؟ فهو من وجهة نظره ما يف برد لكن اإلمام يريد أن يأمت نظرا لكبار  ... :السائل 

فرييد أن جيمع اإلمام لكن هو يقول ال ما الزم جنمع يعين هذا هو االختالف فاألوىل أن ينضم السن 

  ؟.. للجماعة أم يرتكها ويصلي 

  أنا بارك اهللا فيك أعطيتك اجلواب أظن ؟  :الشيخ 

  .مجاعة أخرى ويصلي فيها  ... :السائل 

  . ...اإلمام  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  ؟ ...ويقرأ الفاحتة مث ينصت حىت من خلفه يقرأون مث يتابع اإلمام يصلي  :السائل 

ال جيوز لإلمام السكوت بعد قراءة الفاحتة ، لسببني اثنني ، السبب األول أن هذا ال أصل له يف  :الشيخ 

السنة ، والسبب الثاين أنه قلب ملبدأ القدوة ألن اإلمام هنا يصبح مؤمتا واملؤمتون هم اإلمام ، هو يسكت 

أ املقتدون ، يسكت من أجل من خلفه ؛ هو اإلمام ما معىن إمام ؟ يعين يقتدى به ، فيكون من خلفه ليقر 

ميشون معه بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم ففي خطآن على األقل ، األول كما ذكرنا أنه حيدث 

والشيء  )أيتموني أصلي صلوا كما ر ( : يف الصالة ما مل يكن يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم القائل 

اآلخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل اإلمام الذي هو قدرة الناس جيعل نفسه مقتديا بالناس ، وهذا ال جيوز 

، وهذا الفعل إمنا يفعله أحد رجلني إما أنه متمذهب باملذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاحتة 

أنه رجل يتوهم وهو من أهل السنة  يتوهم أن حديث جابر بن مطلقا سواء كان يف اجلهرية أو السرية ؛ أو 

كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سكتتان يسكتهما ، سكتة إذا دخل أو  ( مسرة وأيب بن كعب أنه 

وهذا احلديث ضعيف اإلسناد ال يصح ألنه من رواية  )كبر للصالة ، وسكتة عند الفراغ من القراءة 

عروف بذلك ، وكل الطرق اليت جاءت إىل الراوي عن احلسن وهو يونس بن احلسن البصري وهو مدلس م

  عبيد ، كل الطرق تذكره بالعنعنة ، وال يوجد يف طريق ما ولو كان واهيا ضعيفا أنه قال مسعت ايش قلنا ؟

  . ... :السائل 

تصرح بالسماع ال جندب بن مسرة ، جندب وأيب نعم ال يوجد مسرة بن جندب أيوه ال يوجد رواية  :الشيخ 



؛ ثانيا مما يؤكد ضعف احلديث وعدم صالحيته االحتجاج به يف هذه املسألة أن الروايات اختلفت اختالفا 

عجيبا ، ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاحتة ، ويف بعضها بعد الفراغ من القراءة ، ويف بعضها وهو 

اءة كلها أي قبل الركوع ، وحينئذ لو صح احلديث فليس األصح من أكثر الروايات عليها بعد الفراغ من القر 

له عالقة بالسكتة املبتدعة اليت وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاحتة على املقتديني يف الصالة اجلهرية 

؛ واحلقيقة هنا عربة ، إن الذين ذهبوا إىل القول بوجوب قراءة الفاحتة على املقتدي يف اجلهرية كأم شعروا 

ات نفوسهم أنه غري معقول يف الفقه أن يقال أنصت واقرأ ، وجدوه غريبا جدا ؛ ولذلك حل املشكلة بذو 

قالوا لإلمام اسكت أنت بدل املقتدين يسكتون اصغاء لقراءة اإلمام ، قيل لإلمام اسكت أنت عن قراءة 

يث إذن ضعيف ال جيوز شيء بعد الفاحتة حىت يتفرغ املقتدون لقراءا ؛ هذا قلب لنظام القدوة ؛ فاحلد

األخذ به ، ولذلك قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا إنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة اإلمام الفاحتة تتسع هذه 

السكتة لقراءة الفاحتة من املقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون وراء الرسول إىل أن يسألوه أن 

وا بالنسبة للسكتة األوىل ، حديث مسرة سكت سكتتني وحديث أيب هذه السكتة ماذا تفعل فيها كما فعل

هريرة ذكر أيضا سكتتني لكن حديث مسرة ضعيف بسبب عنعنة احلسن ، حديث أيب هريرة صحيح يف 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كبر للصالة سكت هنية فقلنا يا ( : البخاري ومسلم نصه قال 

ين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي  رسول اهللا أرأيت سكوتك ب

إىل آخر الدعاء املعروف وهو أصح أدعية االستفتاح ؛ إذن  ) ...كما باعدت بين المشرق والمغرب 

هناك وجد من الرسول عليه السالم بعد تكبرية اإلحرام سكتة غري معهودة عنه ، فكان هذا السكوت من 

ن دوافع تدفع الصحابة إىل أن يقولوا له ما معىن السكتة هذه ؟ قال أقول كذا وكذا ، فلو كان دواعي وم

الرسول يسكت السكتة هذه بعد قراءة الفاحتة كان أيضا سأل هو أو غريه كما سأل هو بالنسبة للسكتة 

طيب هنا ما أحد  إىل آخر احلديث ؛ ...األوىل ، ماذا تقول ؟ قال أقول اللهم باعد بيين وبني خطاياي 

سأل ماذا تسكت يا رسول اهللا يف هذه السكتة الطويلة بعد الفاحتة ؟ إذن مل يكن هناك سكوت ، ولذلك 

  .ما جاء السؤال ، تفضل 

هب أن اإلمام يعلم أن هذا السكوت ليس مشروعا ويعرف احلكم جيدا ولكنه أتى قوما أشربوا  :السائل 

، وأراد حبكمة الدعوة أن يتدرج حىت يعينه اهللا على القضاء على مثل يف قلوم حب املذهبية والبدع وكذا 

هذه البدع ، فأعانه اهللا على القضاء على الكثري من أمثاهلا وبقيت هذه وينوي يف نيته أنه مثال يف القريب أو 

عمل واحلال ما وقت ما ييسر اهللا تبارك وتعاىل تنتهي كما أى اهللا على يديه مثل هذه البدع الكثري ؛ فماذا ي

  ذكر علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كارثة ؟

هذا ال ميكن اجلواب عليه ونقول حينذاك بل اإلنسان على نفسه بصرية ؛ لكن أعتقد أن التدرج يف  :الشيخ 



الواقع يتطلب أمورا وخباصة أن بعضها يقع من غري املتدرج ، حنن جند بعض أئمة الشافعية الذين من 

هذه السكتة ونتعجب منهم ال هم ساكتون وال هم قارئون ، مبعىن هذه السكتة يقولوا من أجل  مذهبهم

ماذا ؟ من أجل أن يقرأ املقتدون ال يكاد يقرأ نصف الفاحتة إال يكون هو أيش ؟ بدأ بقراءة السورة األخرى 

نا أقول اآلن  هلذا الذي اليت بعد الفاحتة أو بعض آيات ، إذن اسكت مثل الناس يا اقرأ مثل الناس ، أ

  .أشرت إليه من املتسنن املتدرج ال يطوهلا

  .هكذا  :السائل 

  كيف هكذا ؟  :الشيخ 

  .يعين ال يطوهلا  :السائل 

طيب ذلك ما نبغى هذه كخطوة ، ما زال يف عندي شيء إا ما يطوهلا يأيت وقت يصبح معتاد  :الشيخ 

ذا بك شرعت أيش ؟ يف قراءة السورة اليت تليها وميشي احلال عند الناس أنه مقدار ما تأخذ نفس كامل ، وإ

؛ الشيء الثاين جيب الدندنة أن هذه السكتة ما هلا أصل يا إخواننا ، هذه ال يقول ا إال مذهب واحد من 

 -املذاهب األربعة ، وأنتم أنا أراكم مجاعة مجهوريني حتبون متشون مع الكثرة ، الكثرة هنا ما يف سكتة 

  . - الشيخ رمحه اهللا يضحك 

  عندما ما تدرك هذا األمر حيدث مشكلة وخصوصا يف املسجد ؟ ... :السائل 

  .هنا األستاذ أجاب جبواب  :الشيخ 

  يقول إنسان يف بعض األحيان مثال حياول أن يطبق السنة فيجد ناس يثورن عليه جتد أيش :السائل 

  معروف هذا  :الشيخ 

األمر ، هل يرتك األمر واال وما قادر يطبق السنة يعين يرتك هذا املسجد  يعين ما العمل يف هذا :السائل 

  . ...ويفتح اال 

  .سددوا وقاربوا ، سددوا وقاربوا  :الشيخ 

بعض اإلخوة املشاهدين ملا يرى حكمه هكذا يريد باحلديد والنار يعين بني غمضة عني وانتباهتها  :السائل 

  ؟ ...من شيء إىل أحسن  يغري احلال من بدعة إىل سنة ،

  .هذا ليس بالسهولة  :الشيخ 

  .يا ليتهم يتغريوا  :السائل 

  يف القراءة توجد سكتة واحدة فقط ؟: سائل آخر 

  يف القراءة  أي قراءة تعين ؟ :الشيخ 

بداية الصالة ، حديث أيب هريرة كأين مسعتك أو كأين ما أصبت السماع ، إنك ذكرت سكتتني  :السائل 



  ث أيب هريرة فيه سكتتان ، ذكرت السكتة األوىل ومل تذكر السكتة الثانية ؟قلت حدي

طبعا ألنه حنن ما عم حنكي بالنسبة حلديث أيب هريرة إال السكتة األوىل ؛ أما السكتة الثانية هي  :الشيخ 

  .عند الركوع 

  قبل الركوع ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  .سكتة رد النفس : احلليب 

كتتان يعين حديث مسرة متفق مع حديث أيب هريرة من حيث أم سكتتان يعين لكن نعم س :الشيخ 

  .حديث مسرة األصح أنه بعد الفراغ من القراءة كلها أينعم ، طيب نريد نصلي يا مجاعة 

  شيخنا نروح ...: أبو ليلى 

  .العادة هذه  ... :الشيخ 

  ما حكم السبحة يا شيخنا ؟ :السائل 

كانت للتسبيح ا فهي بدعة ، وإذا كانت للتسلي ا والعبث ا فهي من العبث املباح السبحة إذا   :الشيخ 

  .إال يف حالة يوم اجلمعة  

  يعين أثناء اخلطبة ؟ :السائل 

  أينعم  :الشيخ 

  عندي سؤال :السائل 

كان ، وأنا قبل سؤالك أريد أنا ألفت النظر أن الذين يعتادون للعبث بالسبحة يعبثون ا يف كل م :الشيخ 

ما رأيتك وال مؤاخذة يف خطبة اجلمعة حىت نشهد عليك لكن إذا صح قياس الغائب على احلاضر فأقول  

  .كأين أراك اآلن إنه ملا خيطب األستاذ أنك أنت تعبث بالسبحة 

  . ...أنا ملا أسبح ا ما أقصد املراء  ... :السائل 

بعضنا ، ملا خيطب األستاذ أنت تعبث بالسبحة ملاذا ؟ أنت بعدت عين قليال حنن حناول نقرتب من  :الشيخ 

  ليس عدم اهتمام خبطبته هي استعباد السبحة لك ، هذه صارت عادة ، واضح ؟

  .نعم بارك اهللا فيك  :السائل 

  لذلك إذا كانت السبحة للتسبيح ا قلنا هذه بدعة وأنت موافق معنا صح ؟ وإال ما كثري :الشيخ 

  . ... :السائل 

ألين أراك أنت وأخانا هناك مثل بعضكم تسمعوا الكالم قليال هكذا تفكرون وأنا يعجبين الواحد  : الشيخ

  يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ  - يفكر 



  . ... :السائل 

هذ هو أنا أريد الواحد يتأىن ، رأيت ولذلك ال تظن أنه أنا عم أنتقدك ، بالعكس أنا مسرور من  :الشيخ 

ال أريد جييء اجلواب مستعجال إال عن روية وتفكري ؛ لكن مع ذلك ال أريد وقوفك أنت وذاك ألنه أنا 

الروية والتفكري تروح بعد هذا هباء منثورا ، نريد نرى ما عاقبة أمرها ، يعين ماذا طلع من التفكري هذا نريد 

ث وثالثني ، نرى نتيجتها ، فماذا طلع معك اآلن ، ماشي معنا أنت إن السبحة التسبيح ا سبحان اهللا ثال

واحلمد هللا ثالث وثالثني ، واهللا أكرب ثالث وثالثني ، وبعد هذا الرأس هناك ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

  له

  الشاهد :السائل 

  .الشاهد هذه بدعة ؛ ملاذا ؟ ألن الرسول عليه السالم كان يعقد التسبيح بيمينه  :الشيخ 

  ؟وال حىت بالشمال فقط باليمني فقط  :السائل 

يا نساء المؤمنات اذكرن اهللا وال تغفلن فتنسين ( نعم ، وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر ن  :الشيخ 

فإذن أنت معنا بأن السبحة ما تستعملها  )الرحمة ، واعقدن باألنامل فإنهن مسئوالت ومستنطقات 

  .للتسبيح والتحميد والتكبري ، إذا تستعملها للتلويح 

  . -يضحك الشيخ رمحه اهللا  -  ...يعين  :السائل 

  واال تستعملها ملاذا ؟ :الشيخ 

  .وال لشيء  :السائل 

  .إذا كان وال ألي شيء إذن ماذا تريد بوال شيء اتركها واستغين عنها ألا ما بشيء  :الشيخ 

  . ...جيوز من اجل لوا فاتح : أبو ليلى 

  نعم . - يضحك الشيخ والطلبة  -يعين برتد العني  :الشيخ 

يعين شيخنا ذكرت االستثناء بالنسبة ملسألة املسبحة ، إذا كان يعبث ا يعين ما يف مانع ، طيب : احلليب 

إذا كان من القدوة فرياه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السين يعين ميسك مسبحة فبالتايل 

  .شيء  هي جائزة كما ترى كثريا من الناس اآلن يعين يأخذون احلكم بأقل

  نعم ال ينبغي حينذاك مطلقا . الشيخ الفالين  ...أقل شيء  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا : احلليب 

  .نعم . وإياك  :الشيخ 

  هل جيوز للمرأة أن تذبح الشاة ؟ :السائل 

  . -والكبش  ـ الطلبة يضحكون  :الشيخ 



  إنسان أتى زوجته وهي حائض فما حكم الشرع ؟ :السائل 

  أم جيهل ؟ يعلم :الشيخ 

  .يعلم  :السائل 

  يعلم أنه حرام ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

حرام هذا آمث ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة ؛ أما إذا كان ال يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف  :الشيخ 

  .دينار يعين بنحو دينار أو أيش بربع دينار من الذهب اليوم 

الفة أمر اهللا فليس له كفارة وبني من ال يتعمد كأن يكون جاهال أو جيب أن نفرق بني من يتعمد خم :الشيخ 

  واضح ؟. يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة 

  كم تكون ؟  :السائل 

  .ربع دينار من الذهب  :الشيخ 

  يعين تساوي دينار أردين ؟ :السائل 

  .ال ، أكثر بكثري  :الشيخ 

  ملاذا ربع دينار شيخنا ؟: احلليب 

  .ألن املنصوص عليه نصف دينار  :الشيخ 

  ؟ )يتصدق بدينار أو نصف دينار ( يف ذهين  ...الذي : احلليب 

  .نعم صحيح  :الشيخ 

  الربع من أين ؟: احلليب 

تبع النصف ألن الدينار خلينا نأخذ الدينار كامال ، خلينا نأخذ اآلن الدينار مادام يف ختيري ، كم  :الشيخ 

  ليه يف احلديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم ؟الدينار املنصوص ع

  . ...اربعة جرامات ونصف  :السائل 

  كم يساوي بالنسبة للجنيه الذهيب..معليش اربعة  :الشيخ 

  ما اعرف :السائل 

  ؟ ...هو هذا  :الشيخ 

  .يساوي ستة عشر دينار  :السائل 

  .ستة عشر دينار الدينار بالذهب  :الشيخ 

  ينار الذهب يعادله ستة عشر دينار اآلنالد :السائل 



  ستة عشر :الشيخ 

  .هذا حسب سعر األسبوع وميكن الدينار اآلن نازل  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  احلديث يقول من أتى حائضا: سائل آخر 

  أي نعم :الشيخ 

  فال خيص العامد وال اجلاهل وال الناسي :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  .د بأنه ال كفارة عليه مع أن احلديث عمومه يشمله ؟ هذا ما يظهر فكيف خصصت العام :السائل 

هذا سؤال طيب ، فقط الكفارة ما تكون يف األمور املتعمدة فيها املخالفة ، اآلن مثال أكثر العلماء  :الشيخ 

 من حلف على يمين( : وهو احلق الذي الريب فيه يفرقون بني كفارة اليمني اخلطأ كما قال عليه السالم 

يفرقون بني مثل هذا اليمني فله كفارة  )ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 

، وبني اليمني الغموس ألن هذا متقصد خمالفة الشريعة ؛ فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارته كذا يعين معناه إنه 

  أخطأ عرفت كيف ؟

  نعم :السائل 

عمد خمالفة أمر اهللا فليس له كفارة وبني من ال يتعمد كأن يكون جاهال جيب أن نفرق بني من يت :الشيخ 

  .فهو يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة 

  كم تكون ؟  :السائل 

  .ربع دينار من الذهب  :الشيخ 

  يعين تساوي دينار أردين ؟ :السائل 

  .ال ، أكثر بكثري  :الشيخ 

  ملاذا ربع دينار شيخنا ؟: احلليب 

  .ألن املنصوص عليه نصف دينار  :الشيخ 

  الذي يقاس يف ذهين قد يتصدق بدينار أو نصف دينار ؟: احلليب 

  .نعم صحيح  :الشيخ 

  الربع من أين ؟: احلليب 

تبع النصف ألن الدينار خلينا نأخذ الدينار كامال ، خلينا نأخذ اآلن الدينار مادام يف ختيري ، كم  :الشيخ 

ليه يف احلديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم ؟ كم يساوي بالنسبة للجنيه الذهيب الدينار املنصوص ع



  هو هذا ؟

  .يساوي ستة عشر دينار  :السائل 

  .ستة عشر دينار الدينار الذهب  :الشيخ 

  .الدينار الذهب يعادله ستة عشر دينار اآلن ، هذا حسب سعر األسبوع وميكن الدينار اآلن نازل  :السائل 

احلديث يقول من أتى حائضا ، فال خيص العامد وال اجلاهل وال الناسي ، فكيف قصدت : سائل آخر 

  .العامد بأنه ال كفارة عليه مع أن احلديث عمومه يشمله ؟ هذا ما يظهر 

هذا سؤال طيب ، بس الكفارة ما تكون يف األمور املتعمدة فيها املخالفة ، اآلن مثال أكثر العلماء  :الشيخ 

من حلف على يمين ( : و احلق الذي الريب فيه يفرقون بني كفارة اليمني اخلطأ كما قال عليه السالم وه

يفرقون بني مثل هذا اليمني فله كفارة  )ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 

كفارة فكفارته كذا يعين معناه إنه ، وبني اليمني الغموس ألن هذا مقتصد خمالفة الشريعة ؛ فلما نفهم كلمة ال

خطأ وقع فيه ؛ عرفت كيف ؟ يعين مثل حنن نفرق اآلن أظن هكذا بني إنسان يتعمد اإلفطار يف رمضان 

  باألكل والشرب وحنو ذلك ، هذا له كفارة ؟

  .ال  :السائل 

  طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة ؟ :الشيخ 

  .ال شك نعم  :السائل 

هذا مثل هذا متاما ؛ ألنه هنا نتصور أن هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم معناه ها ،  :الشيخ 

غلب على أمره كما هو يف قصة الذي جامع زوجته يف رمضان جعل له كفارة ؛ أما الذي ككثري من الشباب 

رقت بني الذي اليوم والكهول يتعمدون اإلفطار يف رمضان ، هؤالء ليس هلم كفارة من هذا التفقه ؛ أنا ف

جيعل ديدنه دائما خمالفة الشرع يف إتيان احلائض وهو ال يفرق بني أن تكون زوجته طاهرا أو حائضا وبني 

  نعم. إنسان غلب على أمره فأتى زوجته وهي حائض 

فإذا أخذنا  )وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( : يف احلديث الصحيح يقول  :السائل 

لذين ال يكفرون طبعا من احلائض املخطئ واجلاهل والناسي الذي ال يعرف احلكم ألنه ليس عليه  من النص ا

  فمن يكفر ؟ ...كفارة ألنه مل يعط ، مل يفعل معصية ألنه كان جاهال مل يعرف احلكم أو خمطئا أو ناسيا 

  ا آنفا يعينكيف من يكفر ؟ يكفر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره كما قلن  :الشيخ 

  يعين الشهوة :السائل 

خلينا نغري كالمك ، ننقله من هذا املوضوع إىل موضوع اإلفطار يف رمضان ، إذا قلنا إن املتعمد  :الشيخ 

  اإلفطار يف رمضان باألكل والشرب إىل آخره إن هذا ليس عليه كفارة ؛ فمن الذي عليه كفارة ؟



  .الذي جامع  :السائل 

اد ، وهذا كالمي أنا ، فأنت حصرت اآلن الكفارة بالذي جيامع فقط ، فقط هذا هذا كالم مر  :الشيخ 

  الذي يكفر ؟

  .النص هكذا  :السائل 

معليش والنص هكذا نعم ؛ لكن ليست املشكلة عندك متابعة النص ، املشكلة عندك استنكار  :الشيخ 

ذي يكفر ؟ نفس املشكلة جاءت تعطيل املعىن العام ، أقول لك إن كان هؤالء ما يريدون يكفروا من ال

بالنسبة ملوضوع الذي يفطر يف رمضان ، أنا عرفتك يف زعمي حينما أجبتك من أين أخذت ختصيص أن 

الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر يف رمضان ؛ أما الذي يتعمد العصيان فهذا ليس له  

  .كفارة ، مثل الذي حيلف كاذبا ليس له كفارة 

عند اية شهر رمضان يكثر اجلدل حول زكاة الفطر ، ففي ناس جيدوا من السهل أم خيرجوا  :ئل السا

  نقدا ، ويف بعض األئمة يقولون الزم خترج من غالب قوت الناس ؛ فما الرأي ؟

  بعض األئمة يقولون أيش ؟ :الشيخ 

  .من قوت أهل البلد قمحا أو رزا أو مترا  :السائل 

عم ، ال شك أن األولني خمطئون ، الذين يقولون جبواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم خمطئون نعم ن :الشيخ 

ألم خيالفون نص حديث الرسول عليه السالم الذي يرويه الشيخان يف صحيحيهما من حديث عبد اهللا 

صاعا  فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقة الفطر( : بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قاال 

فعني الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه الفريضة اليت  )من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط 

فرضها الرسول عليه السالم ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإمنا هو طعام مما يقتاته أهل البلد يف ذاك الزمان 

الفقراء واملساكني يلبسون اجلديد والنظيف  ؛ ومعىن هذا احلديث أن املقصود به ليس هو الرتفيه عن الناس

إىل آخره وإمنا هو إغناؤهم من الطعام والشراب يف ذاك اليوم وما يليه من األيام بعد العيد حني أقول بعد 

العيد فإمنا أعين أن يوم الفطر هو العيد ؛ أما اليوم الثاين والثالث فليسوا من العيد يف شيء إطالقا ؛ فعيد 

واحد وعيد األضحى أربعة أيام ؛ املقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام املعهود يف تلك الفطر هو يوم 

األيام هو إغناء الفقراء واملساكني يف اليوم األول من عيد الفطر مث ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت ؛ 

؛ املرة األوىل أنه خالف فحينما يأيت إنسان ويقول ال ، خنرج القيمة هذا أنفع للفقري ، هذا خيطئ مرتني 

النص ، والقضية تعبدية ، هذا أقل ما يقال ؛ لكن الناحية الثانية خطرية جدا ألا تعين أن الشارع احلكيم 

أال وهو رب العاملني حينما أوحى إىل نبيه الكرمي أن يفرض على األمة إطعام صاع من هذه األطعمة ليس 

ني كما عرف هؤالء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل ، لو  داري هو وال عارف مصلحة الفقراء واملساك



كان إخراج القيمة أفضل لكان هو األصل وكان اإلطعام هو البدل ؛ ألن الذي ميلك النقود يعرف أن 

يتصرف ا حسب حاجته إن كان حباجة إىل طعام اشرتى الطعام ، إن كان حباجة إىل شراب اشرتى 

ثياب اشرتى الثياب ؛ فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو  الشراب ، إن كان حباجة إىل

دنانري إىل فرض ما هو طعام ؟ إذن له غاية ؛ ولذلك حدد املفروض أال وهو الطعام من هذه األنواع 

املنصوصة يف هذا احلديث ويف غريه ، فاحنراف بعض الناس عن تطبيق النص إىل البديل الذي هو النقد هذا 

ام للشارع بأنه مل حيسن التشريع ألن تشريعهم أفضل وأنفع للفقري ، هذا لو قصده كفر به ؛ لكنهم ال ا

يقصد هذا الشيء ولكنهم يغفلون ويتكلمون بكالم هو عني اخلطأ ؛ إذن ال جيوز إال إخراج ما نص عليه 

ض الشارع أنواعا من هذه الشارع احلكيم وهو طعام على كل حال ؛ وهنا مالحظة البد من ذكرها ، لقد فر 

األطعمة ألا كانت هي املعروفة يف عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب كاألطعمة ؛ 

فاليوم ال يوجد من يأكل الشعري بل وال يوجد من يأكل القمح واحلب ألن احلب يتطلب شيئا آخر وهو أن 

ع اجلاروشة  تنور صغري أو كبري كما هو ال يزال موجودا يوجد هناك الطاحونة اجلاروشة ويتطلب أن يوجد م

يف بعض القرى ، فلما هذه األطعمة أصبحت يف حكم املرتوك املهجور فيجب حينئذ أن خنرج البديل من 

الطعام وليس النقود ألننا حينما خنرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام املعروفة يف 

؛ أما حينما نقول خنرج البديل وهو النقود ورد علينا أن الشارع احلكيم ما أحسن التشريع ألننا  ذاك الزمان

نقطع مجيعا على أن النقود هي أوسع استعماال من أي نوعية من الطعام ؛ لكن ملا رأينا الشارع احلكيم 

ديله مثال الرز ، أي بيت فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غري ماشي اليوم حينئذ الزم نضع طعام بديله ، ب

يستغين عن أكل الرز ؟ ال أحد ال فقري وال غين ، إذن نطلع بدل القمح نطلع رز ، أو نطلع السكر مثال أو 

برغل أو حنو ذلك مما هو طعام ؛ يوجد يف بعض األحاديث األقط ، واألقط هو الذي تسمونه أنتم هنا 

  اجلميد

  اللنب :السائل 

نعم ، ممكن اإلنسان يطلع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنا يف سوريا يف اللنب امد ،  :الشيخ 

العواصم ما معروف اجلميد لكن يف كثري من القرى معروف ؛ فإذا أخرج اإلنسان مجيدا لبعض الفقراء 

ال ؟ واملساكني ماشي احلال متاما ، فقط هذا حيتاج إىل شيء من املعرفة أن هذا اإلنسان يستعمل اجلميد أم 

فالذي أراه أنه هو واستعماله كذلك منصوص يف بعض األحاديث التمر لكن اعتقد أن التمر يف هذه البالد 

ال يكثر استعماله كما يستعمل يف السعودية مثال ، فهو هناك طعام ومغذي ورمبا يعين يقيتهم ويغنيهم عن  

األنواع املنصوصة يف نفس احلديث  كثري من األطعمة ؛ املهم الواجب ابتداء وأصالة إخراج شيء من هذه

وال خيرج إىل طعام آخر كبديل عنه إال إذا كان ال يوجد حوله فقراء ومساكني يأكلون من هذا الطعام الذي 



هو كما قلنا األقط  اجلميد أو التمر كذلك الزبيب مثال ، الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو أيش ؟ ما هو 

حسن فيما نعتقد واهللا أعلم هو إخراج األرز وحنو ذلك مما قلنا الربغل طعام اليوم يدخر ويقتاتون به ؛ فاأل

  .والفريكة فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس ؛ هذا جوايب عما سألت يا أخي 
  


